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Actiepunten examinering mbo

Een stijgende lijn
Dat een betere kwaliteit van de examinering het pakkie an is van de aoc’s zelf,
voelen zij ook zo. In korte tijd werd al
heel wat voor elkaar gebokst, en daar is
men best trots op. Dat bleek bij interviews door de landelijke pedagogische
centra, die inmiddels de groene mboinstellingen volop begeleiden in de aanpak van de nieuwe examinering en
onderwijsvernieuwing.

De acties die volgen uit het Actieplan
Examinering op de groene mbo-instellingen gaan door. Men ontwikkelde een
gezamenlijke examenstandaard en een
gemeenschappelijk servicedocument,
met de beschrijving van alle kwaliteitsprocessen bij de examinering. Daarnaast, punt 3 uit het plan, verscheen een
gemeenschappelijke toetsenbank. Middelen, die het inmiddels bekende doel
dienen: de kwaliteit van de examinering
omhoog.
Voor het ministerie van LNV en de
stuurgroep actieplan examinering is belangrijk te weten hoever iedereen is. Wat
doen de aoc’s met deze middelen en wat
hebben ze al bereikt in de verbetering
van de examinering? Het antwoord
hierop hebben zij in juni gekregen, na
de gesprekken die de drie landelijke pedagogische centra hielden met de aoc’s.
Een tussenstand
Iedere instelling ging met een van de

Aspecten van verandering
KPC Groep gebruikt als onderwijsondersteuner het verandermodel van Anton
Cozijnsen. Dat gaat uit van drie kanten van verandering voor de onderwijsvernieuwing en kwaliteitszorg, die integraal worden benaderd.
Organisatie - De logistieke kant en de procedures waaronder roosters en instrumenten. Bij deze proceskant horen ook zaken als projectplannen en verantwoordingsrapportages die beheersing van het innovatieproces aantonen.
Materie - De onderwijskundige, inhoudelijke kant. Daarbij horen didactiek en
onderwijsprogramma, beoordeling en begeleiding.
Gedrag -Ten derde is er de gedragskant, mensen passen zich aan aan de nieuwe
principes van het opleiden. Kernwoorden: deskundigheidsbevordering, cultuur en
communicatie, personeelsbeleid.
Je stuurt op alle drie de elementen om de verandering adequaat te kunnen doorvoeren. Daarbij zijn het verwerven van draagvlak, het duidelijk communiceren
van het waarom van de verandering en het spreken van dezelfde taal heel belangrijke voorwaarden voor succes. Een school kan de veranderingen aansturen op
verschillende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel, dus van beleid en
grote lijnen tot werkvloer.
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drie lpc’s om tafel om te kijken of ze de
procedures op orde heeft. KPC Groep,
APS en CPS hielden interviews met CvBleden, de verantwoordelijke voor onderwijsbeleid en -kwaliteit en de examensecretaris. De gesprekken dienden dus om
de stand van zaken te bekijken, vanuit
de positieve invalshoek: waar ben je
trots op? Adviseur Marion van Neerven
van KPC Groep: “We hebben ze bevraagd over wat ze dóen, als een ‘slotanalyse’, en zijn zo de actiepunten langs
gegaan. Daarbij kwam dan vanzelf naar
boven: waar lig je wakker van en waar
kun je mee leven?”
In juni zijn de bevindingen gecommuniceerd met de instellingen en werden
ze vastgelegd in het rapport ‘Actieplan
Examinering – Een tussenstand’. LNV
heeft de twaalf aoc’s immers de ruimte
gegeven om de kwaliteit van de examens
op hun eigen wijze te verbeteren en gebruikte deze informatie ter voorbereiding op bestuurlijke gesprekken met de
instellingen, die nog eind vorig schooljaar plaatsvonden.
Van Neerven: “KCE en de administratieve last ervan zoog energie. Wij benaderden daarom de positieve kant en
spraken mensen aan op hun visie.”
Uit de gesprekken kwam dat de aoc’s
trots zijn dat zij snel zo’n ingrijpende
kwaliteitsslag hebben gemaakt. Dit
staan voor je kwaliteit vindt Van Neerven een mooie aanbeveling richting het
ministerie. Zelf de verantwoordelijkheid nemen, waarbij de gezamenlijkheid niet uit de weg gegaan wordt. “Iedereen is voor samenwerking, met als
vaste kanttekening dat het wel iets moet
opleveren en een aoc verder moet helpen, in alle lagen. Men vindt dat dit
goed werkt binnen een strakke projectstructuur zoals die van de Groene Standaard. Overigens is men nu wel klaar
met de discussie de Groene Standaard óf
Focus. Er leiden meerdere wegen naar
Rome, vindt men.”

Adviseur Marion van Neerven: “Vernieuwingen werken door tot in alle hoeken van het schoolgebouw en daarbuiten”

In de vingers
Plan do check act. Van Neerven vertelt
dat de meeste scholen in de fase tussen
do en check zijn. De gezamenlijke procedures en richtlijnen staan, het papierwerk is rond. Nu wordt er gecheckt en
bijgesteld om te gaan implementeren, er
wordt tegelijkertijd ontwikkeld en uitgevoerd. Wat zij en haar collega’s constateerden bij het aansturen op het gezamenlijke en bij het internaliseren, is dat
dit staat of valt met het ‘van tussen de
oren naar in de vingers krijgen’, aldus
van Neerven. “Dat vereist een cultuuromslag in het denken over kwaliteit,
over beoordeling, over hoe je naar je
eigen werk kijkt. Dat verantwoording
afleggen erbij hoort. Dat je als individuele docent niet meer verantwoordelijk
bent voor de examinering.”
Het werken met één of enkele proeves
van bekwaamheid heeft gevolgen voor

het dagelijkse werk. Bij kwaliteitsevaluaties kan de docent er invloed op uitoefenen, maar hij heeft een andere rol gekregen en beoordeelt op gehelen in plaats
van op ‘stukjes’ examens en toetsen.
BOB-team
Marion van Neerven heeft met een aantal KPC-collega’s een half jaar geleden
het BOB-team opgericht, een marktgericht team van tien specialisten op het
gebied van beoordeling, dat de onderwijsvernieuwing integraal en vanuit het
BOB perspectief benadert: van achter
naar voren redenerend. BOB staat voor
beoordelen, ontwikkelen, begeleiden.
En ‘van achter naar voren’ wil zeggen
dat de kwaliteit van de examinering het
uitgangspunt is. Van daaruit gaat het
naar beoordeling, begeleiding, onderwijsprogramma en organisatie. Hoe begeleid en ontwikkel je de leerling naar

die toetsing? “De vorm hangt af van de
strategische beleidskeuzes, ambitie en
cultuur van de instelling. Bij het ‘staan
voor je kwaliteit’ wordt de instelling gestimuleerd de ruimte te pakken die er is,
met betrokkenheid op alle niveaus. Juist
vanwege de vereiste cultuuromslag. Met
de nadruk op passie, energie en prestatie.”
Achterop het BOB kaartje (zie afbeelding) staat ondermeer: ‘Altijd in trialoog, met opleiding, deelnemer en beroepenveld. Vanaf de werkvloer. Integraal, ingekaderd in organisatie en
innovatiebeleid. Concreet, met beeld en
geluid.’
Met passie
Kern van de werkwijze van KPC Groep is
energie overbrengen, zegt Van Neerven.
“Passie is er als de docent met leerlingen
bezig is. Passie is er als een visie wordt
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Ë

23

doorleefd. Wij proberen energie in de
nieuwe rollen te geven, ook als het indirect met leerlingen is. Bij een cultuurverandering spreek je mensen aan in
hun passie. Wat ze goed kunnen en wat
ze willen, en dat neem je mee in hun
nieuwe rol, die je samen ontwikkelt.
Van papier naar ‘tussen de oren’ en dan
door naar ‘in de vingers’ krijgen, vraagt
meer dan een training van twee dagen.
Wij gaan het liefst samen aan het werk
met alle lagen binnen de organisatie, op
een manier die past binnen de schoolcultuur en bij de beweging die in gang
gezet moet worden. Vervolgens zullen
we ons steeds meer terugtrekken zodat
het aoc zelf, van binnenuit en met de
eigen energie, aan de slag kan. Hoewel
dat soms best lastig is.”
Tijd nodig
Van Neerven over de integrale benadering: “Vernieuwing van het primaire
proces is het middel om uiteindelijk de

leerling beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding. Om die
vernieuwing tot stand te brengen is
meer nodig dan inhoudelijke operaties
aan het curriculum. Vernieuwingen
werken door tot in alle hoeken van het
schoolgebouw en daarbuiten.” De onderwijsbegeleiders van KPC gebruiken
hierbij een verandermodel (zie kader).
“We sluiten aan bij de concrete situatie
en de vraag van onze klant, lettend op
deze aspecten en sterk lettend op de benodigde cultuuromslag.” Voor het Stimuleringsprogramma van het Groene
Leertraject (zie elders in dit nummer)
hanteerde van Neerven als projectleider
ditzelfde model als een soort menukaart
om samenwerking vorm te geven: kijk
waar je zelf als aoc staat, en waar samen
optrekken of ondersteuning erbij halen
voordelen oplevert.
Er is heel veel gaande op de aoc’s vindt
Marion van Neerven. Bpv-plekken worden geregeld, stagebureaus ingericht,

assessoren getraind… Hoe dan ook heeft
de cultuuromslag van werken met proeves en een competentiegerichte structuur tijd nodig. De Onderwijsinspectie
zal op 1 augustus 2008 kijken of alle
aoc’s in de praktijk aan de kwaliteitsstandaard voldoen. Dan is het klaar op
papier, hetgeen volgens Van Neerven
niet wil zeggen dat iedereen per die
datum kláár is, zo werkt het niet. Het is
geen stijgende lijn rechtstreeks van A
naar Z, maar één die meandert en af en
toe een scherpe curve draait, en weer
verder omhoog gaat… altijd in ontwikkeling. p
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